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Tilgangur 
Er að tryggja að unnið sé með upplýsingar í samræmi við gildandi löggjöf um persónuvernd auk 

annarra réttarreglna sem við eiga hverju sinni og varða meðferð persónuupplýsinga og 

trúnaðarskyldu. 

Umfang 
Nær til allra starfsmanna, stjórnarmanna, endurskoðenda, umboðsmanna og annarra sem taka að 

sér verk í þágu félagsins. 

Regla 
Reglurnar gilda jafnt um upplýsingar sem viðskiptavinir, tjónþolar, verktakar eða aðrir 

hagsmunaaðilar hafa sjálfir veitt Sjóvá, sem og upplýsingar sem Sjóvá hefur aflað um þessa aðila. 

Reglurnar gilda um sérhverja rafræna vinnslu upplýsinga sem og handvirka vinnslu þeirra. Reglurnar 

eru birtar á heimasíðu félagsins. 

Varðveisla upplýsinga um einstaka viðskiptavini og tjónþola 

Upplýsingar um viðskiptavini, tjónþola eða aðra aðila eru vistaðar eftir atvikum á rafrænu og/eða 

pappírsformi. Rafræn vistun gagna er á öruggum miðli þar sem öryggisráðstafanir eru uppfærðar í 

samræmi við skilgreindar kröfur hverju sinni. Sjóvá er vottað samkvæmt upplýsingaöryggisstaðlinum 

ISO27001:2013. Upplýsingar á pappírsformi eru vistaðar í öruggri skjalageymslu. 

Félagið hefur sett sér verklagsreglur um vistun og eyðingu persónugreinanlegra gagna. Gögnum með 

persónuupplýsingum er eytt með tryggilegum hætti, pappír er sendur til eyðingar og rafrænum 

gögnum er markvisst eytt í samræmi við fyrrnefndar verklagsreglur. 

Aðgengi starfsmanna að upplýsingum um viðskiptamenn og tjónþola 

Upplýsingar í vörslu Sjóvár eru aðgangsstýrðar. Aðgangsheimildir starfsmanna byggjast á hlutverki 

þeirra og starfssviði innan félagsins. Starfsmaður hefur aðeins aðgang að þeim upplýsingum sem hann 

þarf á að halda í starfi sínu og er aðgangur allra starfsmanna rýndur reglulega. 

Þagnarskylda starfsmanna 

Í ráðningarsamningum starfsmanna, og/eða með sérstakri trúnaðaryfirlýsingu verktaka, er kveðið á 

um þagnar- og trúnaðarskyldu. Starfsmaður skal gæta fyllsta trúnaðar um hvaðeina er hann verður 

áskynja í starfi sínu varðandi Sjóvá, viðskiptavini, tjónþola eða aðra hagsmunaaðila. Eðli starfs síns 

vegna ber honum að meðhöndla allar upplýsingar, skjöl og gögn sem hann hefur aðgang að í starfi sínu 

af fyllsta trúnaði. Trúnaður þessi gildir áfram eftir starfslok. 

Upplýsingaréttur  

Einstaklingur á rétt á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum, þó með þeim takmörkunum sem 

lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga gera ráð fyrir. Sjóvá leggur áherslu á að 

persónuupplýsingar séu áreiðanlegar og réttar hverju sinni. 

Viðskiptavinir, tjónþolar og aðrir hagsmunaaðilar hafa rétt á að óska eftir staðfestingu á því hvort Sjóvá 

sé að vinna persónuupplýsingar um þá. 
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Einstaklingar geta óskað eftir afritum af sínum persónuupplýsingum frá Sjóvá og skulu þeir fylla út 

eyðublað þar sem þeir tiltaka hvaða upplýsingum er óskað eftir. Skrá skal allar slíkar beiðnir í kerfi 

Sjóvár til að tryggja gagnsæi, rekjanleika og skráningu á afgreiðslu málsins. Persónuverndarfulltrúi 

Sjóvár ber ábyrgð á afgreiðslu þessara beiðna. 

Gögnin eru afhent með Signet transfer til að tryggja rafræna auðkenningu og öryggi gagnanna. Þeir 

sem ekki hafa rafræn auðkenni geta fengið gögnin útprentuð eða á USB lykli gegn framvísun 

persónuskilríkja. 

Miðlun upplýsinga 

Sjóvá miðlar eingöngu upplýsingum þegar fyrir því liggur skýr lagaskylda og fram kemur lögmæt beiðni 

um slíkt frá viðskiptavini, tjónþola eða hagsmunaaðilanum sjálfum eða opinberum aðilum s.s. lögreglu, 

skattyfirvöldum, Fjármálaeftirlitinu eða öðru lögbæru yfirvaldi. Þá miðlar félagið í samræmi við 

almennan skilmála félagsins upplýsingum um tjón í Tjónagrunn SFF.  Félagið kann einnig að miðla 

upplýsingum verði það talið nauðsynlegt í þágu lögmætra hagsmuna hins opinbera eða einkaaðila sem 

vega þyngra en þeir hagsmunir sem eru af leynd um upplýsingarnar. 

Verktakar sem vinna fyrir félagið undirrita sérstaka trúnaðaryfirlýsingu þar sem kveðið er á um 

þagnarskyldu þeirra. Einungis að því uppfylltu mun félagið afhenda verktökum gögn.  

Tilkvaddir matsmenn, innan eða utan réttar, þurfa þó ekki að undirrita slíka yfirlýsingu enda þekki þeir 

þagnar- og trúnaðarskyldur sínar.  

Öryggisráðstafanir 

Sjóvá ber ábyrgð á því að vinnsla persónuupplýsinga sé í samræmi við lög og reglur og gerir viðeigandi 

öryggisráðstafanir til að tryggja að svo sé. 

Allar upplýsingar er varða viðskipta- og eða einkamálefni viðskiptamanna skulu meðhöndlaðar af 

fyllstu varúð svo að tryggt sé að þær glatist ekki eða komist í hendur óviðkomandi aðila. Sérstök 

aðgæsla skal viðhöfð við skráningu þeirra, varðveislu, afritun, sendingu og eyðingu. 

Rafræn vistun gagna skal vera á öruggum miðli þar sem öryggisráðstafanir eru í samræmi við kröfur 

hverju sinni og upplýsingaöryggisstaðalinn. Öryggisráðstafanir skulu taka mið af áhættu af vinnslu 

gagna og eðli þeirra hverju sinni.  

Eftirlit 

Framkvæmdastjórar rýna árlega aðgang starfsmanna sinna. Forstöðumaður áhættustýringar og 

gæðamála hefur eftirlit með því að aðgangur starfsmanna að upplýsingum sé í samræmi við þau 

verkefni sem að viðkomandi starfsmaður eða starfseining innan félagsins er að sinna. 


